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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την ανάθεση «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης λογότυπου και οπτικής ταυτότητας για 
το «Innovative Design Cluster», με CPV Παρεχόμενων Υπηρεσιών: 79822500‐7: Υπηρεσίες 
γραφικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Συνεργατικός Σχηματισμός 
Καινοτομίας για το Design» (Κωδικός Πράξης MIS: 5076379) με Φορέα Αρωγό την ΜΑΘ ΑΕ 
ΟΤΑ, όπως αυτό εγκρίθηκε, με την υπ. αριθ. πρωτ.: 136668-22-12-2020 Απόφαση Ένταξης 
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» - του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, έχοντας υπόψη:  

1. τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και συγκεκριμένα τα 
άρθρα 116, 118, 120, όπως ισχύει 

2. τον ΚΕΥ της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, 

3. την υπ’ αρ. 7 απόφαση της 4ης Συνεδρίασης/11-02-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης και εγγραφής στον 
προϋπολογισμό της ΜΑΘ για την σύσταση του «Συνεργατικοί Σχηματισμοί 
Καινοτομίας / ΣΣΚ», 

4. την από υπ’ αρ. 566 πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου απόφαση ένταξης του 
έργου τίτλο «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το Design με Κωδικός 
πράξης: ΓΓ1CL-0057320, Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ - 1η 
Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός (De Minimis), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

5. τον υπ.’ αρ. 7 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης/10-09-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ σχετικά με την έγκριση δαπάνηw και την διαδικασία μέσω 
απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης 
λογότυπου και οπτικής ταυτότητας για το «Innovative Design Cluster». 
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Προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή 
υπηρεσιών ανάπτυξης λογότυπου και οπτικής ταυτότητας για το «Innovative Design 
Cluster» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το 
Design» (Κωδικός Πράξης MIS: 5076379) με Φορέα Αρωγό την ΜΑΘ ΑΕ ΟΤΑ, όπως αυτό 
εγκρίθηκε, με την υπ. αριθ. πρωτ.: 136668-22-12-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών 
Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ 
- 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» - του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

Η εκτιμώμενη αξία της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(4.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ποσού εννιακοσίων εξήντα ευρώ (960,00€), 
ήτοι συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και όλων των κατά νόμο φόρων, κρατήσεων, τελών, 
εισφορών και επιβαρύνσεων. 

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από ποιοτικής άποψης προσφορά, βάση 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.  

Αναλυτικά το αντικείμενο της υπηρεσίας, το χρονοδιάγραμμα εργασιών, ο τρόπος εκτέλεσης 
και παραλαβής των υπηρεσιών, ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου και η συγγραφή 
υποχρεώσεων, αναφέρονται στο συνημμένο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας 
πρόσκλησης.  

Συνοπτικά αναφέρονται:  

CPV Παρεχόμενων Υπηρεσιών: 79822500‐7: Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού 

Σύνοψη παρεχόμενων υπηρεσιών: Συνοπτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στα 
εξής: 

• Ανάπτυξη της συνολικής οπτικής ταυτότητας του Innovative Design Cluster και 
σχεδιασμός του Λογοτύπου λαμβάνοντας υπόψη την Επικοινωνιακή Στρατηγική του 
Cluster όπως αυτή διατυπώθηκε στην Πρόταση Συγκρότησης και Χρηματοδότησης του 
Cluster καθώς και τα αποτελέσματα του ειδικού εργαστηρίου συν-σχεδιασμού που έγινε 
μεταξύ των μελών του αρχικού πυρήνα του cluster και οριοθετεί κάποιες βασικές 
κατευθύνσεις σχεδιασμού   

• Εφαρμογή του λογοτύπου και της οπτικής ταυτότητας στην ανάπτυξη του ιστοχώρου του 
Innovative Design Cluster και σχεδιαστική καθοδήγηση για την ανάπτυξή του. 

• Άλλες εφαρμογές του λογοτύπου και της οπτικής ταυτότητας (έντυπα, είδη προβολής, 
ψηφιακά μέσα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ). 

• Σχεδιασμός ενός βασικού επικοινωνιακού πακέτου που θα περιλαμβάνει: 3 αφίσες / 
banners και ένα συνοπτικό φυλλαδίου προβολής του Innovative Design Cluster 

Διάρκεια υλοποίησης υπηρεσιών: Τέσσερις [4] μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, με 
πιθανή παράταση άνευ επιπλέον οικονομικού αντικειμένου ή αμοιβής, εάν προκύψει 
ανάγκη για την ολοκλήρωση των παραδοτέων και την ενσωμάτωση παρατηρήσεων που θα 
προκύψουν από την Ομάδα του έργου. 

Δικαίωμα‐ Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη 
– μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), 





υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι  
θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνική ικανότητα και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών 
ανάλογων προς την ζητούμενη υπηρεσία. 

Τεχνική επάρκεια  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη των 
αναγκών της παρούσας πρόσκλησης, του στόχου και των ιδιαιτεροτήτων του. Επίσης, θα 
πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων. 
Συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής 
απαιτείται να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 να δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας 
ήτοι στη παροχή υπηρεσιών γραφικού σχεδιασμού (συνάφεια ΚΑΔ) 

 να έχουν τουλάχιστον 5ετη εμπειρία στην υλοποίηση έργων και υπηρεσιών ανάπτυξης 
οπτικής / εταιρικής ταυτότητας και σχεδιασμό λογοτύπων. 

Σύνταξη Προσφορών 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την 
επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και την ένδειξη: Προσφορά 
σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας με 
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογότυπου και οπτικής ταυτότητας για το 
«Innovative Design Cluster».  

Ο φάκελος προσφοράς κάθε υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

Α. Αίτηση Υποψηφιότητας (επισυνάπτεται πρότυπο) 

Β. Τεχνική Προσφορά: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι κατά την υποβολή της Τεχνικής προσφοράς 
τους οφείλουν να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τεχνική πρόταση‐μεθοδολογία 
υλοποίησης των υπηρεσιών που πρέπει να παρασχεθούν και των παραδοτέων ανά δράση, 
όπως περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών. 

Β. Τεκμηρίωση Επάρκειας: Για την τεκμηρίωση της Επιστημονικής Επάρκειας του 
Προσφέροντος θα πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα: 

(i) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ή εταιρικό αναλυτικό προφίλ  

(ii) Κατάλογο (portfolio) συναφών εργασιών  

(iii) Αποδεικτικό επαγγελματικής συνάφειας, με προσκόμιση αντίστοιχου εγγράφου 
(ΚΑΔ). 

Γ. Οικονομική Προσφορά: Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την οικονομική 
προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και 
αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ (επισυνάπτεται πρότυπο). Η οικονομική 
προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. 

Φόροι, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε 
άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον 
προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του 
και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την τεχνική και οικονομική προσφορά 
τους σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, σε κλειστό φάκελο, αυτοπροσώπως 





ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), 
συνοδευόμενες από την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της 
παρούσας στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑE AΟΤΑ www.mdat.gr και έως την Παρασκευή 
24.09.2021 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑE AΟΤΑ, επί της οδού Β. Γεωργίου 
Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 104A. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν τα ως 
άνω και δεν θα προσκομιστούν έως την ως άνω προβλεπόμενη ημέρα και ώρα, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική 
γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο παρόν. 

Η Τελική Αξιολόγηση‐κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης έργων, Μελετών, Υπηρεσιών και 
Προμηθειών της ΜΑΘ ΑE AΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

Επιλογή Αναδόχου‐ Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η αξιολόγηση της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς 
θα γίνει βάσει των κάτωθι κριτηρίων και συντελεστών: 

Α/Α Κριτήριο Βαθμός 
(1-10) 

Συντελεστής 
στάθμισης 

Αποτέλεσμα 

1 Κριτήριο 1: Η ορθότητα αντίληψης 
από τον υποψήφιο του αντικειμένου 
και των απαιτήσεων της σύμβασης  

 3  

2 Κριτήριο 2: Η προτεινόμενη 
σχεδιαστική του προσέγγιση  

 3  

3 

 

Κριτήριο 3: Τεχνική επάρκεια   2  

4  Κριτήριο 4: Οικονομική Προσφορά  2  

 Σύνολο   ΜΑΧ (100) 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 1 έως 10 βαθμούς (όπου 1: 
πολύ κακό, 10: άριστο) . 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00 – 17.00).  
Τηλ. επικοινωνίας 2313 31 74 31, κα. Παρασκευή Ταράνη). 

Συνημμένα: 
Α) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 
Β) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Γ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος  

της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 
 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ 

http://www.mdat.gr/



